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שו"ע אורח חיים סימן א' כד ׀ 

ֵיׁש נֹוֲהִגין לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהִּכּיֹור )שמות, ל, יז-כא(, ְוַאַחר ָּכְך ָּפָרַׁשת ְתּרּוַמת ַהֶדֶּׁשן, ְוַאַחר  ט 
ָּכְך ָּפָרַׁשת ַהָתִּמיד )במדבר, כח, א-ח(, ְוַאַחר ָּכְך ָּפָרַׁשת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת )שמות, ל, ז-י(, 

ּוָפָרַׁשת ַסָמֵּני ַהְקֹּטֶרת ַוֲעִׂשָיּתו )שמות, ל, לד-לו(.

בירור הלכה – סעיף ט':

ופרשת  הכיור  פרשת  וז"ל,  יז(  )ס"ק  המ"ב  וכתב 

תרומת הדשן יכל לאמר קדם היום, עכ"ל. והשורש 

המזבח  את  תורמים  יום  כל  ע"א(  כ,  )ביומא,  כמ"ש 

בקריאת הגבר, וביוה"כ מחצות, וברגלים מאשמורה 

וזהו מקור דברי המ"ב בשם הדרך החיים  ראשונה. 

אפשר  ביו"ט  האם  העירו  וכבר  יח(.  ס"ק  ד,  )סימן 

לאומרה מאשמורה הראשונה.

והנה יש כאן סדר הדרגה במה אומרים. א. עולה 

מנחה ושלמים ואשם תלוי שבא נדבה. ב. אשם ודאי 

הזכרת  ג.  כדברי הב"ח.  נתחייב  וחטאת שבא שמא 

שהיא  קטרת  כך  ומעין  כתמידים.  צבור  קורבנות 

שייכת לצבור. ד. פרשת תרומת הדשן, שזהו עבודה 

שאינה הקרבה או הקטרה. ה. פרשת סמני הקטורת 

בפועל.  הקטרת  לעבודת  הכנה  שהוא  ועשיתו, 

עבודה  הכשר  של  כללי  דין  שהוא  הכיור  פרשת  ו. 

הזכרת  של  זה  ודין  הכיור.  מן  קידוש  ללא  שנאסר 

פרשת הכיור השמיט בשו"ע הרב. ויש צד שקידוש 

בכיור יותר קודם לעשיית הקטרת, כי קידוש מכיור 

הוא הכשר עבודת הכהן ממש, אבל עשיית הקטרת 

הכנה כעשיית סוכה, ואכמ"ל. ז. הזכרת שורש הקרבן 

עקדת  ישראל,  קרבנות  לכל  שורש  שהוא  הראשון 

יצחק. ומלבד כך מזכירים עוד ענינים שאינם קשורים 

לדיני הקורבנות, פרשת המן, ועשרת הדברות.

מזכיר  כאשר  א.  בהזכרתו.  חלקים  ג'  בכך  ויש 

הקריב  כאילו  נאמר  בזה  ושלמים,  כעולה  קורבנות 

בעצמו ממש )ע"י שליח(. ב. כאשר מזכיר קרבנות צבור 

כתמידים, ומעין כך הקטרת הקטרת, זהו הזכרה מדין 

ג.  ממש.  הקריב  הצבור  כאילו  וחשוב  צבור,  חובת 

כאשר מזכיר עבודת המקדש בכלל כעשיית הקטרת 

ביהמ"ק.  של  העבודה  אור  כלל  מעורר  בזה  וכיור, 

ודומה לכך הזכרת שיר של יום שהיו אומרים הלוים, 

שזהו אור העבודה שהיה בזמן שביהמ"ק קיים. והנה 

קודם  התמיד  להזכרת  נוסף  טעם  יש  הנ"ל,  מלבד 

תמידין  כנגד  תפלות  אמרו  שהרי  ומנחה,  שחרית 

תקנו. ולכך ברור ופשוט שראוי להזכיר קודם תפלת 

שחר תמיד של שחר, וקודם תפלת מנחה תמיד של 

בין הערבים. 

בשעת  יקטרגו  ושלא  ישראל  על  המקטרגים 

התפלה, מקור חיים, סק"ח, עכ"ל.

הלכה פסוקה – סעיף ט':

יש נוהגין לומר פרשת הכיור ואח"כ פרשת תרומת 

מזבח  פרשת  ואח"כ  התמיד,  פרשת  ואח"כ  הדשן, 

זו  ואמירה  ועשייתו.  הקטרת  סמני  ופרשת  הקטרת 

עניינה מדין עוסק בתורת הקרבנות. 

על דרך הסוד – סעיף ט':

יש נוהגין לומר פרשת הכיור ואח"כ פרשת תרומת 

הדשן, ואח"כ פרשת התמיד, ואח"כ פרשת מזבח מקטר 

קטורת ופרשת סמני הקטרת ועשייתו.

וכתב הלבוש וז"ל, ויש נוהגין עוד לומר קודם פרשת 

הקרבנות, פרשת הכיור, שהיא "העבודה הראשונה בכל 

יום" )ועיין ב"י על אתר(. וגם משום שתקנו נטילת ידים בכל 

בוקר כמ"ש בעה"י )סימן ד(, תקנו לומר פרשת הכיור 

והעולה  ורגליהם, עכ"ל.  ידיהם  שרחצו ממנו הכהנים 

שבעבודת הכיור יש ב' פנים. א. בסוד סילוק הרע )והוא 

בסוד שהכיור נעשה מן המראות הצבאות, וזהו כח סילוק הרע. ועיין 



 ׀ כה בלבבי משכן אבנה

באר מים חיים, כי תשא, שלכך נעשה מנחשת, מלשון נחש-ת. ומעין 

כך כתב בדברי יחזקאל, שם, ועי"ז מתבטל הרהור רע שהוא כח הציור 

דקלקול, כיור לשון ציור, עיין ב"ב, ס, ע"ב(. ב. הכנה לקדושה, 

מלשון  כנו  ו"כנו",  כיור.  וזהו  הקדושה.  תחלת  והיינו 

הכנה, ודו"ק. ולפ"ז כנו למעלה ממדרגת הכיור, ולהלן 

כן  שכתב  הנ"ל,  חיים  מים  באר  ועיין  להיפך.  יבואר 

במפורש, עיי"ש היטב. ועיין זבחים )כד, ע"א(, ודו"ק.

יג,  )תיקונים,  בזוה"ק  אמרו  וכנו,  הכיור  שורש  והנה 

ע"ב( כיור וכנו, אינון תרין כוליין, ובהון שריין תרין סמכין 

הכיור  וז"ל,  כתב  )תצוה(  ברקאנטי  אולם  )נו"ה(.  קשוט 

רומז אל השכינה )מלכות(. כד"א, כל הנחלים הולכים אל 

הים )קהלת, א, ז(. )והוא סוד כלי. עיין זבחים )כ, ע"א( "דקדוש 

להו בכלי שרת", והיינו מדין היותו כלי, ודו"ק, משא"כ 

פעולת קידוש רגלים בסוד נו"ה, ופעולת קידוש ידים 

בסוד חו"ג, ודו"ק(. וכתיב יקוו המים מתחת השמים 

אל מקום אחד )עיין ילק"ש, שמות, תיט(, וע"כ ירחצו בבואם 

להקריב, כד"א "בזאת" )מלכות הנקראת בזאת( יבא אהרן 

תשא(.  )כי  מישרים  במגיד  הוא  וכן  עכ"ל.  הקודש,  אל 

אולם בראב"ד )ספ"י, פ"א, מ"ג( כתב וז"ל, ולפיכך מים 

עליון  לכלי  רמז  עליון",  "כלי  צריכין  הסעודה  שלפני 

הטהור הנקרא כיור, חסד, ואין צריך לכלי תחתון כי לא 

שורה עליהם רוח טומאה )אלא זהו "הכנה לסעודה"(. 

אבל ידיים מלוכלכות שורה עליהם רוח טומאה )מלח 

סדומית. וכן כיור ר"ת, כוכב יש ושמו רעה, עיין קהלת יעקב ערך 

עטרה,  תחתון,  כלי  צריכין  אחרונים  מים  ולכן  כיור(, 

עכ"ל. ולפ"ז כלי עליון כיור, וכלי תחתון כנו. וכן מבואר 

הן  כי  כנו,  "של"  כיור  וז"ל,  מ"א(  פ"א,  )ספ"י,  בגר"א 

כך  ומעין  עכ"ל.  ותחת,  רום  ומטה,  מעלה  נקראים 

כתב ברמ"ק )פרדס רימונים, שער כג, פי"א, ערך כיור( וז"ל, 

כן  ודאי  שההוד  ההוד,  הוא  וכנו  הנצח,  הוא  שהכיור 

מושב לנצח, עכ"ל )ועיי"ש שדן אם המים שבכיור בסוד החסד, 

או בסוד גבורה, גבורות גשמים. ובספר הנפש החכמה )ח"ה( כתב 

וז"ל, ומזה הטעם צותה תורה לרחוץ במי הכיור, לרמוז 

על העטרה שנשפעת מן החסד, עכ"ל. ולדבריו זהו כח 

דין העטרה. ולעיל בואר שהוא בסוד איהי בנצח ואיהי 

בהוד, ודו"ק היטב(.

לוים  כהנים  ר"ת  כלי,  בסוד  הכיור  כן,  על  ויתר 

ישראלים כנודע, וכח הכלי מחברם, רמוז כללות כולם. 

בילקוט ראובני, ערכים, ערך כלי(  )והובא  וכמ"ש בטוב הארץ 

גימט'  רי"ש,  וי"ו  יו"ד  כ"ף  כזה  במילוי  כיור  וז"ל, 

אברהם יצחק ויעקב דוד, שהם ד' רגלי המרכבה, וי"ב 

יתרים רומזים על י"ב שבטים, עכ"ל.

וזהו עומק מ"ש )זבחים, כב, ע"ב( דאמר ר' יוחנן, מי 

כיור, ר' ישמעאל אומר מי מעין הן, וחכ"א שאר מימות 

ומהצד  מימות.  שאר  הם  התחתון  שהמצד  והבן  הן. 

העליון הם מי מעין, ודו"ק.

ומצד הקלקול כיור עולה עם האותיות, כמנין עמלק. 

ד',  אות  עם  ב"ן  מ"ה  ס"ג  ע"ב  עולה  התיקון  ומצד 

היינו ד' מילואים. שלכך נצרך שיהא בכיור לקדש ד' בני 

אדם משה אהרן ובניו כמ"ש בזבחים )שם(, ועולה כמנין 

כיור, רל"ו, ודו"ק.




